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VESNICKÁ LIGA, Ostrov n/Osl.172, 594 45
Oblastní pracoviště, hostinec ALVAREZ, Ostrov nad Oslavou
www.vesnickaliga.cz
V Ostrově nad Oslavou 13. prosince 2018

Tabulka, rozpis utkání a zpravodaj č.4/201718
1.) Schválené výsledky 8. kola: Ostrov – Vatín 5:5, Škrdlovice – Řečice 2:10, N. Ves – Olešná 4:1,
Veselíčko – Pavlov 6:3, Rudolec – Světnov 5:6, Znětínek – Bohdalec 4:14,
Přibyslav – Slavkovice 2:4
2.) Schválené výsledky 9. kola: Bohdalec – Ostrov10:2, Světnov – Znětínek 6:2, Pavlov – Rudolec 3:4,
Olešná – Veselíčko 1:11, Slavkovice – N. Ves 2:1, Řečice – Přibyslav 3:3,
Vatín – Škrdlovice 13:2
3.) Upozorňuji kapitány, vedoucí mužstev, prostě kdo chodí podepisovat zápis, aby překontrolovali počet
branek, já nemůžu lidi obvolávat v jedenáct hodin večer, kdy se zpracovávají výsledky o konzultaci
ohledně chybějících gólů.
4.) To samé je zasílání SMS o výsledku, které máte zasílat do 15 minut, ale pro některé z vás je minuta asi
hodně dlouhá, když mi výsledek přijde za dvě hodiny. Rozhodně odevzdání zápisů do mé schránky
nenahrazuje hlášení výsledku SMS zprávou (o víkendu doma nejsem a dávám je dle možností odjinud). Od
příštího kola to budu hlídat pečlivěji.
5.) KONEC UTKÁNÍ – pokud se utkání nestihne odehrát do hodiny a půl, konec utkání nastává
v okamžiku, kdy zapíská rozhodčí. Časomíra v tomto nijak nehraje roli, mimo jiné časomíra nevidí na
hodiny, tak aby mohla učit konec utkání (z boku to má zkreslené). Proto konec utkání určí rozhodčí, který
ho nemůže ukončit, když se rafička na hodinách přehoupne na 15, 30, 45, 60 minutu, protože sleduje dění
na ledě. K ukončení utkání dojde po následném přerušení hry, to znamená, že se klidně může hrát několik
dalších minut.
6.) V utkání Světnov – Znětínek došlo k vyloučení hráče č. 85 Hrnčíře Jiřího na 2+10 min. Na základě
žádosti mužstva Znětínku o přehodnocení trestu, následného vyjádření mužstva Světnova a rozhodčích
(vše bylo poskytnuto protistranám včetně vyjádření samotného vyloučeného hráče), disciplinární komise
rozhodla, že mužstvu Světnova se uděluje pokuta ve výši 500,- Kč + 200,- Kč za disciplinární řízení a hráči
Světnova č. 85 Hrnčířovi Jiřímu uděluje STOP do konce sezóny 2018-2019.
7.) Pokuty:
100,- Kč – Světnov (nezaslání komentáře do redakce)
700,- Kč – Světnov (za vyloučeného hráče)

Vážení příznivci ledního hokeje,
dovolte mi, abych Vám svým jménem popřál nejen nádherné a
spokojené vánoční svátky, ale především pevné zdraví a štěstí
v roce 2019.

Vesnická liga
Hokejová soutěž vesnic
Daniel Karel

